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Възхитително е, че те

говорят на езика на мо-
ите дядо и баба по ба-
щина линия, които са
живели в Северна Доб-
руджа и са изселени
принудително в Южна
Добруджа, изживявай-
ки като молдовските
българи несгодите на
преселението.

Малка делегация от
Балчик,включваща чле-
нове на Литературния
клуб "Йордан Кръчма-
ров" към НЧ "П.Хилен-
дарски", журналисти от
двата балчишки вестни-
ка, водени от Николай
Мирчев, председател на
клуба и Станка Ганчева,
председател на читали-
щното настоятелство,
бе поканена на Първата
международна среща
"Твардица кани приятели".

Домакини бяха кме-
тът на Твардица Иван
Желяпов, зам.-кметът
Мая Бодлева и главните
организатори Галина
Желяпова и Наталия До-
ломанджи. Тази среща
ние възприехме като
земляческа. Нали наши-
те предци са били от Же-
равна, Градец, Сливен-
ско и са се изселили по
същата причина като са
стигнали до Тулча, Сара-
гьол, Конгас. След 184 г.
в село Твардица, стана-
ло град преди две годи-
ни, се събрахме потом-
ци на българи балкан-
джии, които "от всинко-
то си сърдце" милеят за
българското. Откровени
и лъчезарни по дух са
българите в Твардица, с
високо всеопрощаващо
настроение и неподпра-
вен балкански хумор, с
неговите мъдри намеци
и поучителни двусмис-
лия. Пред Двореца на
културата ни посрещна-
ха с хляб и сол. Дирек-
торът Георги Димов
гордо обяви, че Дворе-
цът има площ 3 700 кв.м.
и ни разведе из него. В
учредения музей има 5
млн. експоната с голяма
историческа стойност.

През 1842 г. е основа-
но българско училище,
което през 1848 г.вече
функционира в камен-
на сграда. Тук има и кар-
тина, подарена от нашия
бивш президент Георги
Първанов. Също през
1842 г.е построена цър-
квата "Св.Параскева
Търновска",  където
отец Владимир подари
на всички малки икон-
ки на Богородица. Той
гордо посочи, че тук
има икона - дар от пър-
вия демократично изб-
ран президент Жельо

Желев. Този регион не е
убягнат от погледа на
нашите политици.

На 15 септември, ко-
гато бяхме на Тараклий-
ския етнокултурен фес-
тивал "Единство чрез
многообразието" срещ-
нахме социалистичес-
кия депутат, експредсе-
дател на НС  Георги Пи-
рински и кмета на доб-
руджанското Ген.Тоше-
во - Димитър Михайлов.
Но колко се прави за те-
зи сърцати наши съна-
родници?  А какъв фес-
тивал провеждат от 14
години! Това бе един
форум на народното
творчество/песни, тан-
ци, носии/ на различни
етноси в Молдова, на те-
хните занаяти, език, ре-
лигиозни традиции, спе-
цифична кулинария.

Фестивалът в Тарак-
лия бе огледално отра-
жение на съхранената
родова памет на пред-
ците отпреди 200 годи-
ни. В Твардица има гим-
назия и лицей с 90 учи-
тели. Съществува школа
по изкуствата и музика-
лен колеж, а в Двореца
на културата се трудят 7
специалисти, под чието
ръководство се обуча-
ват 200 души в хорови,
хореографски, обредни
колективи и групи. Тра-
диционно се празнуват
Гергьовден, Бабинден,
Трифон Зарезан, Гроз-
добер, Петковден - Ден на
град Твърдица. Парадокс.
В мирно съжителство
стоят монументите на
Васил Левски и Ленин.

Фотографирахме се
пред замисления за сво-
ята "вечна и свята репу-
блика" Левски. За Юж-
на Молдова, "Малката
България", която в ско-
ро времето ще покаже
дали няма да се прето-
пи сред румънците от
областта Кагул, към ко-
ято вероятно ще бъде
приобщена админист-
ративно. За това разтре-
вожено ни споделиха
местните родолюбци,
изявени общественици
като Иван Желяпов, Ди-
митър и Иван Боримеч-
кови, Димитър Фили-
пов, които са от поколе-
нието, което е издържа-
ло до сега и няма да се
поддаде на асимилаци-
ята като сънародниците
ни в Северна Добруджа,
Беломорска и Одринска
Тракия, Западните пок-
райнини, Сърбия и.т.н.
"Знаете ли вий, колку
многу български кокали
са оставили тукъ наши-
те добруджански бълга-
ри?" - ни попита един
мъж от Твардица, който

знаеше историята за
многото отвлечени в
Молдова българи по
време на Първата свето-
вна война. Румъния взе-
ма 25 000 пленници, от
които 800 са от Балчиш-
ка околия. В Балчик
много боготворят ру-
мънската реджина.

Не искаме да се спо-
менава християнското и
име по обясними при-
чини. Тя е начело на
държавата, когато стават
тези ексцесии и това
трябва да го знаят всич-
ки, както го знае този да-
лечен наш сънародник.
Той прати много здраве
на дъщеря си, женена в
Каварна и ни изпрово-
ди, като "гълчеше"по
стар български обичай
на "булката си""що да
земи от дюкянъ". До го-
ляма степен български-
ят език на молдовските
българи е изпълнен с
русизми, което е естес-
твено, след като офици-
ално се говори на рус-
ки, молдованският език
е на заден план. Опре-
делени часове в учили-
ще и определени пред-
мети са на български
език.

В Тараклийския уни-
верситет се подготвят
учители по български и
румънски език, които
завършват двете специ-
алности. На 1 октомври
университетът ще отбе-
лежи 10 години от съз-
даването си. Една смела
простъпка - да има бъл-
гарски университет, но
не в официалната тери-
тория на България. Мла-
дите хора, с които раз-
говаряхме в Тараклия и
в Твардица, ни зарадва-
ха, но и натъжиха с пат-
риотизма си. Но как се
живее далеч от Бълга-
рия?

Какво могат да очак-
ват от нея! Повечето от
тях никога не са идвали
в нашата страна. Битът
им е труден, безводен,
липсва поминък. Въз-
торжено гледахме мла-
дите майки, които се раз-
хождаха с количките в
привидно спокойния 6-
хиляден град Твардица,
а мъжете на повечето от
тях са на работа в Моск-
ва и другаде. Европейс-
кият съюз не ги влече.

По-евтиният ток и газ
от Русия им осигурява
по-лесен живот и ги тег-
ли натам, споделя Иван
Пармакли от тараклий-
ското село Валя-Пер-
жей, разположено в До-
лината на сливите, къде-
то 75% са българи. При
престоя си - един ден в
Тараклия и два дни в

Твардица, имахме въз-
можността да общува-
ме с българските семей-
ства, у които бяхме нас-
танени. До късно хорту-
вахме с тях - за малките
дворове, от които с мно-
го труд се изкарват зе-
ленчуци, за опита да се
развива зърнопроизво-
дство, както прави това
младият и ентусиазиран
Иван Бодлев; за отглеж-
дането на тютюн, на
старите лозови масиви;

добре е, че има предп-
риятия за производство
на коняк, цигари, месо
и колбаси; цех за облек-
ла. Заплащането е също-
то като в България.

Съотношението меж-
ду молдавската лея и ев-
рото - също. Визово пъ-
туването до България е
сравнително облекчено,
но за екскурзии, за ту-
ризъм, не е благоприят-
но - казват хазяите Па-
расковья Фердесли и

Иван Димитров Михай-
лови. Само високият
български дух крепи та-
раклийските и твардиш-
ки българи да устояват
на трудностите, да стро-
ят големи къщи за голе-
ми български родове и
да се надяват на по-доб-
ро бъдеще.

В знак на благодар-
ност и с преклонение
пред тях, Станка Ганче-
ва, председател на НЧ
"П.Хилендарски" Бал-

чик отправи покана към
читалищата на двата
града да участват в еже-
годния хоров фестивал
"Черноморски звуци" в
Балчик от 3 до 7 юни
2015 г. Дано да дойдат.

Ще видите на живо хо-
ра, които са успели да се
съхранят като българи,
далеч от България и ще
им се възхитите за опа-
зената българщина.

Георги ЙОВЧЕВ
Маруся КОСТОВА

Чешма, съградена от българи в Твардица.
Водата е в недоимък и затова е издигната в култ.

Добруджанската народна певица Добра Савова
има в репертоара си над 500 народни песни. Сред
българите в Молдова тя научи нови, съхранени
през вековете, бисери на нашия певчески
фолклор. Заедно с акордеониста Митко Георгиев
от град Твардица тя изпя две песни, с които плени
сърцата на публиката в Двореца на културата.
През цялото пътуване тя изявяваше високия си
дух, на пук на своите 80 години.

Журналистите Димитър Боримечков и Николай
Мирчев фотографират ритуала - поднасяне на
българска баница от  Донка Гроздева на
тараклиици преди литературната среща с тях.

Радетелят на българщината, носител на
възрожденските идеи на дедите си от Сливенско,
Иван Боримечков - основоположник на
тараклииския театър “Смешен петък”, с който
гостува в Балчик през 2001 година и от тогава
обича нашия град и хората, които са дошли на
театър, за да видят и чуят речта на молдовските
българи и тяхното самодейно изкуство.

Пред официалния вход на Тараклииския уневерситет, който на 1 октомври ще отбележи своята 10-
годишнина, ни посрещна зам.-ректорът Мария Емануиловна Чухотская, която е в университета от
основаването му. Тук преподават още Елена Рацеева и Румен Серебрянов, които участваха активно в
дискусията с тараклииските студенти, дошли да видят и чуят балчишките културни делегати.

Говори се за трудностите в образованието в български университет, който се намира далеч от
България; за видовете предмети и катедрите, в които се преподава български език; за чистота на
съвременния книжовен език; за наличието и липсата на учебници, антологии на съвременната
българска литература, компютри, таблети, речници. Повече от 600 тома литература балчиклии
подариха на читалищата в двата града и университета в Тараклия.                Фото: Маруся КОСТОВА




